Patronların Ensesindeyiz haber ve dayanışma bültenidir. Bülten aboneliği,
abonelikten çıkış gibi konularda bilgi ve bağlantıları sonda bulacaksınız.

Haberler
PATRONLAR KENDİ FABRİKALARINI KUNDAKLIYORLAR
(KRİZ FIRSATÇILIĞININ BÖYLESİ)

2018 yılının ilk altı ayında yüzü aşkın fabrika yandı. Geçen yıla göre yangın
sayılarında yüzde 50’den fazla artış var. Kriz derinleştikçe konkordato ve
yangınlar artıyor. İktidara yakın olan patronlar konkordato ilan ediyor. Mesafeli
olanlar yangını tercih ediyor!
Sigortacılar son 6 ayda ortaya çıkan fabrika yangınlarının “dönemsel” ve
“gerçek dışı” olduğunu, “ekonomiye bağlı olarak çıktıklarını” söylüyor.
Ellerindeki ürünleri satamadığı için iflas eden patronlar stoklarından yakarak
kurtulmayı deniyor ve zararı sigortadan karşılama yoluna gidiyor. Çoğu örnekte,
sigortadan alınacak paradan çok (bir kısmı sigortalı da değil) başta işçi ücretleri
olmak üzere alacaklardan kurtulma arayışının hakim olduğu görülüyor.
İşçilerinin bir kısmı aylarca ödenmemiş maaşları için "olsa fabrika senin"
diyorlar yani!
Son aylardaki yangınların neredeyse yüzde doksanının bu sebepten çıktığı
düşünülüyor.
Bu yangınlarda çok sayıda işçi yaralandı, ölümler oldu. Bu da bir kez daha, iş
cinayetlerinin özünde kapitalizmin işleyiş mekanizmalarının olduğunu,

patronların işçi hayatını dahi maliyet hesabı içinde bir parasal değer olarak
gördüğünü gösteriyor.

Patronun habercilere

BES zorbalığı ellerinde

elense denemesi

patladı

Banka yönetimi mobbing haberini

Alpaslan Savaş soL Haber sitesinde

beğenmedi, iletişim danışmanıyla

patronların ve hükümetin BES

habercilere elense çekmeye kalktı.

soygununu yazdı.
Devamı...

Devamı...

BORUSAN’DA İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLADI
Borusan Makine ve Güç Sistemleri A.Ş. Borusan Holding bünyesindeki
şirketlerden birisi. ABD’li iş makineleri tekeli Caterpillar’ın Türkiye distribütörü
de olan şirket geçen hafta yaklaşık 60 çalışanının işine son verdi. Patronların
Ensesindeyiz ağına verilen bilgiye göre Borusan Danışmanlık’tan da 10 kişi
işten çıkarıldı. İşten çıkarmaların Aralık ayına kadar sürmesi beklenirken
şirketin Antalya ve Bursa lokasyonlarının kapatılacağı konuşuluyor.
Borusan patronu işi, şirkette yaptığı toplantılarda “Kriz döneminde konfor
alanlarını bozup bize destek olanlarla yola devam edeceğiz, bozmayanlarla ise
yollarımızı ayıracağız” diyerek işçileri tehdit etmeye kadar vardırdı. Bu
tehditlerle işten atmaların sinyalini vermiş olan patronun kriz fırsatçılığına karşı,
Borusan’ın İstanbul Karaköy’deki genel müdürlüğü önünde Patronların
Ensesindeyiz Ağı tarafından hazırlanan bildiri dağıtıldı.
ANKARA NATOMED HASTANESİ’NDE MOBBING VE İŞTEN ÇIKARMA
Ankara Mamak’ta bulunan Natomed Hastanesi, yaklaşık 7 ay önce 9 temizlik
işçisini işten çıkardı. Hastanede, geçtiğimiz günlerde bir temizlik işçisinin daha
işine son verildi. Başhemşirelik tarafından yeni işten çıkarmalar olacağı
bilgisinin iletildiği hastane çalışanları, bu tehditleri ve sorunlarını soL Haber
aracılığıyla kamuoyuna duyurdular.
PE Ağı'nın iletişime geçtiği işçiler, hastanede hijyen kurallarının hiçe sayıldığını
ve çalışanlara mobbing uygulandığını belirtiyorlar. Ayrıca işçiler, işten
atılmalarının sebebinin “İŞKUR teşvikleri” olduğunu aktarıyor. İstihdam
teşvikinden faydalanmak için İŞKUR üzerinden işçi almayı tercih eden hastane
yönetimi, kıdemli işçileri işten atıp teşviklerden yararlanarak İŞKUR aracılığıyla
personel istihdamına başvurmayı tercih ediyor. Natomed'de yaşananlar, kriz
öncesinden itibaren patronlara sunulmaya başlanan istihdam teşviklerinin işçi
sınıfı üzerinde nasıl baskıya dönüştüğüne bir örnek oluşturuyor.
MAKRO/TAZE İŞÇİLERİ HAKLARI İÇİN EYLEMDE

Samsun’da Makro/Taze Market mağduru işçilerin her Pazar düzenledikleri
eylem, demokratik kitle örgütlerinin de destek vermesiyle bu hafta kitlesel bir
basın açıklamasına dönüştü. Basın açıklamasında dayanışma göstererek Makro
Market şirketinin Samsun’da 380’e yakın, ülke genelinde 6500 işçisini mağdur
ettiğini söyleyen Samsunlu işçiler, Kayseri’de de haklarını almak için bir araya
gelen Makro/Taze mağduru işçilere mesaj gönderdi. Cumhuriyet Bayramı'ndan
bir gün önce düzenlenen açıklamada işçiler, “Tazminatlarımızın üstüne yatan,
krizi fırsata çeviren bu patronlardan haklarımızı alıncaya dek direneceğiz” dedi.
Diğer yandan, Makro/Taze Market işçilerinin hak arama mücadelesi Samsun'dan
sonra Kayseri'de de yükseliyor. Kayseri'de 28 Ekim'de bir araya gelen
Makro/Taze Market işçileri, yasal olarak almaları gereken hakları örgütlü
mücadeleyle alacaklarını duyurdular. Toplantıda, işçiler haklarını alana kadar
mücadele edeceklerini vurgularken işçilerin ardından DİSK temsilcisi Haydar
Baran ve Patronların Ensesindeyiz Ağı adına Özgür Toker birer konuşma yaptı.
Toplantı Avukat Tuba Budak'ın işçileri hakları konusunda bilgilendirmesi ile sona
erdi.
LİNEA DEKOR’DA İŞTEN ÇIKARMA
PE Ağı'na iletilen bilgilere göre, Linea Dekor Gebze fabrikası bir ay boyunca
Cuma günleri üretim yapmama kararı alırken bu karara göre çalışmak
istemeyen işçilere kıdem tazminatlarını vererek işten çıkarma tehdidinde
bulundu. Bazı işçiler şimdiden işten çıkarıldı. Linea Dekor patronu, ihbar
tazminatını da ödemediği bu işçilere hakları için yargı yoluna gidebileceklerini
söyledi. Fabrikada üretim ve ofiste çalışanlar arasında işten çıkarılanların
sayısının 40'a yaklaştığı belirtiliyor.
FORD OTOSAN’DA “ANLAŞMALI BOŞANMA”
Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağına gelen bilgilere göre, Ford OTOSAN
İnönü/Eskişehir fabrikasında ayda 7-8 işgününe varan planlı üretim duruşlarına
başlandı. Buna ek olarak sözleşmeli personel, sözleşmelerinin yenilenmemesi
yoluyla işten çıkarılıyor ve kadrolu çalışanlara belli hakları verilerek ve rızaları
alınarak işten çıkarma olarak bilinen anlaşmalı boşanma öneriliyor.
Her defasında kendisini medya önünde "İhracat Şampiyonu" olarak lanse eden
Ford OTOSAN patronu Koç Ailesinin ekonomik kriz bahanesiyle işçi düşmanı
uygulamalara yönelmesi bizleri hiç şaşırtmıyor. Benzer işçi düşmanı politikaları
2015'te toplu iş sözleşmesi sürecinde Türk Metal’den BMİS'e geçmek isteyen

işçilere de uygulamışlardı.
Patronların Ensesindeyiz Ağı, tüm kriz fırsatçısı patronlara karşı mücadeleye ve
dayanışma için bir araya gelmeye çağırıyor.
AKTİFBANK İŞTEN ATTIĞI ÇALIŞANLARINA PLAKET VERİYOR
Aktifbank Gayrettepe Genel Müdürlüğü’nden yaklaşık 40 çalışan işten çıkarıldı.
Banka, işten attığı çalışanları ile görüşmeler yapıp, plaket verdi. 600 çalışanı
olduğu bilinen bankada işten çıkarılacakların sayısı bilinmiyor.
BURSA’DAN HABERLER
Pakkens fabrikasında eskiden 17.30’da biten mesai artık 15.30'da bitiyor, bu
durumun şimdilik maaş kesintisine neden olmadığı belirtiliyor.
Otomotiv yan sanayi fabrikası Valeo'da üç vardiya olarak çalışılıyordu ancak
sipariş azlığı gerekçesiyle herkesin tek vardiyada (gündüz) toplandığı, sonraki
adımın ne olacağının bilinmediği belirtiliyor.
Tofaş'ta bir bölümde sadece pazar günü çalışma yapılmıyordu, kriz koşulları
gerekçesiyle bu bölümün üç gün çalışmadığı bilgisi iletildi.
Budo seferlerinin azaltıldığı ve Mudanya iskelesinin kapatılıp Güzelyalı'daki İdo
iskelesine taşınarak küçülmeye gidileceği söyleniyor.

BANKA PATRONLARININ "SOLCU" İLETİŞİMCİLİ
ELENSE TİYATROSU
"Telefondaki ses, adı soL’da da kendine sıkça yer bulan bir bankanın iletişim işleriyle
ilgilendiğini söylüyor, bir haberle ilgili konuşmak istiyordu.
Aslında bahsi geçen haberin içeriğinin bu özel ilgiyi hak edecek bir tarafı da
yoktu: Son zamanlarda çok artan banka emekçileri üzerindeki baskılar, mobbing,
işten atılma tehditleri, çalışma saatlerinin uzaması vs... Tamam, belki biraz daha
fazlası da vardı..."
soL Haber genel yayın yönetmeni Volkan Algan, banka çalışanlarının ihbarlarıyla
hazırladıkları haberlerin ardından bir bankanın araya "solcu" iletişimci sokarak yaptığı
daveti sitede yayınlanan köşe yazısında anlattı.
Köşe yazısına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

E-Posta adresinize doğrudan ulaştırılmaktadır. Bültenlerin size yollanmasını arzu etmiyorsanız, bu mesajın en
altında yer alan linkleri kullanarak listeden çıkabilirsiniz.
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